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Warszawa, dnia 07 września 2018 r.  

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
 

1. Zamawiający 

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym, z siedzibą przy 
ul. Giełdowej 7/9, 01‐211 Warszawa. 

2. Przedmiot zamówienia 

Analiza: zagadnienia konwergencji i migracji usług do sieci ALL IP w zakresie wpływu na 

świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług regulowanych przez operatora SMP 

 

Analiza na temat konwergencji i migracji usług do sieci ALL IP powinna uwzględniać, 

w szczególności: 

 wpływ migracji sieci i usług operatora SMP do sieci All IP na regulacje SMP; 

 sposoby korygowania/przebudowy istniejącej sieci w kierunku migracji do ALL IP (np. 

zastępowanie tradycyjnej sieci PSTN przez IP, sieć nakładkowa, połączenie obu sieci, 

inne); 

 etapy procesu migracji, sposoby kreowania usług (w tym usług pakietowych dla 

klientów) kwestia zapewnienia ciągłości dotychczasowych usług istniejącym 

abonentom; 

 wpływ migracji do ALL IP na wydatki inwestycyjne operatorów (w tym operatora 

SMP); 

 wpływ migracji sieci i usług do ALL IP na możliwości świadczenia usług hurtowych 

przez operatora SMP na rzecz operatorów alternatywnych; 

 obszary usług regulowanych, które wymagać będą zmian na skutek migracji do sieci 

ALL IP; 

 czynniki mające wpływ na decyzje operatorów (w tym operatora SMP) związane 
z migracją do sieci ALL IP (wady/zalety); 

 wymagania jakie powinien spełniać model telekomunikacyjnej sieci IP w Polsce mając 
na uwadze potrzeby użytkowników (np. szybkość transmisji, jakość, nowoczesne 
usługi); 

 bariery prawne, regulacyjne, ekonomiczne oraz techniczne mogące wpływać na 

proces migracji do sieci ALL IP; 

 rola regulatora w procesach migracji do sieci ALL IP; 

 doświadczenia innych państw UE w tym zakresie; 

 analiza porównawcza kosztów utrzymania sieci ALL IP i sieci tradycyjnych; 

 analiza migracji do sieci ALL IP pod kątem możliwości świadczenia nowoczesnych 

i bardziej zaawansowanych usług; 



 prognoza rozwoju sieci ALL IP do 2025 roku. 

 

Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące nadzór nad realizacją umowy ze strony 
Wykonawcy zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę przez cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia  
Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób pełniących 
nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogu. 

 

3. Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 60 dni od 
daty podpisania umowy. 

 

4. Kryterium wyboru oferty 

Cena – 100 % 
Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą ocenę. 
 

5. Wymagania stawiane Wykonawcom: 

I. Dysponowanie zespołem dedykowanym do przeprowadzenia analizy składającym się 
z co najmniej: 

1) jednego eksperta ds. prawnych, który: 

 posiada wykształcenie wyższe prawnicze,  

 posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia doradztwa 
prawnego w obszarze telekomunikacji; 

2) jednego eksperta ds. ekonomicznych, który: 

 posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,  

 posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia doradztwa 
ekonomicznego (lub finansowego) w obszarze telekomunikacji; 

3) jednego eksperta ds. telekomunikacji, który: 

 posiada wykształcenie wyższe techniczne, 

 posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia doradztwa 
biznesowego w obszarze telekomunikacji. 

II. Wykonawca powinien wykazać wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch usług -  każda o wartości brutto 
min. 60 000,00 PLN, której głównym przedmiotem było przygotowanie analizy 
dotyczącej rynku telekomunikacyjnego lub opinii z obszaru prawa lub regulacji rynku 
telekomunikacyjnego.  

 
W celu wykazania wykonania ww. usługi wykonawca zobowiązany jest przesłać w formie 
skanu: 



1) oświadczenie zawierające co najmniej: 

 informacje o przedmiocie wykonanych usług,  

 daty wykonania usług, 

 nazwę oraz adres podmiotu, dla którego wykonana została usługa, 

 wartości brutto usług. 
2) dokument potwierdzający należyte wykonanie usług, wystawiony przez 

podmiot zamawiający daną usługę. 

6. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia 

1) Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający 
może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot 
wyższych od kwot zawartych w ofertach pierwotnych. 

2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia. 
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

5) Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego  
w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert (możliwość 
przesyłania dodatkowych pytań do ofert) oraz do wezwania wykonawców do 
uzupełnienia złożonych ofert). 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania 
przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie ani roszczenie z tytułu 
odstąpienia Zamawiającego od wyboru oferty bez podania przyczyny, w szczególności 
wynagrodzenie za przygotowanie oferty.  

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy oferta nie 
będzie spełniała wymagań określonych w przedmiotowym Zaproszeniu do składania 
ofert. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do 
odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą 
postanowień umowy. 

11) Z wybranym ostatecznie Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści uzgodnionej 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Umowa będzie zawierała zapisy o karach 
umownych oraz o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Zamawiający zawiera 
umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych przez Zamawiającego. 

12) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana, po 
przekazaniu Zamawiającemu analizy, przelewem w terminie do 21 dni liczonych od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, poprzedzonej protokolarnym odbiorem 
zamówienia. 

13) Z uwagi, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30.000,00 euro do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.). Oferty przekraczające wartość 30.000,00 euro nie będą 
rozpatrywane. 



7. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: Pan Dariusz 
Mańka, tel. 22 53 49 351, email: dariusz.manka@uke.gov.pl oraz Pan Hubert 
Lenarczyk, tel. 22 53 49 265, email: hubert.lenarczyk@uke.gov.pl 
 

8. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia ofertowego wraz 
z dokumentami wymienionymi w pkt. 5 niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie 
skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: 

e-mail: sekretariat.dr@uke.gov.pl w terminie do dnia 14 września 2018 r. do godz. 
16.00 

mailto:dariusz.manka@uke.gov.pl
mailto:hubert.lenarczyk@uke.gov.pl
mailto:sekretariat.dr@uke.gov.pl

